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Podle zadání BP z ledna 2010 bylo klíčovým programem zmapování a praktické ověření 
možností výtvarných aktivit žáků ve školní družině, do nichž se mohou v různé míře promítat „nová 
média“ chápaná v plném smyslu výtvarné tvorby žáků s využitím PC grafických programů, 
digitálních fotografií, videí. Žáci se tedy měli zabývat např. úpravami snímků, jejich proměnami, 
fotografickými dokumentacemi s výběrem výtvarně nosných snímků z oblastí dětského zájmu, 
základy řešení plakátků, výzev, stránek časopisu, pokusy záznamu výtv.akce videem, animací. 

V BP jsou uváděny texty z dokumentů – RVP, MŠ, jde spíše o kodifikace ideálního stavu 
formulované v BP převzatými frázemi o „mediální výchově“. Domnívám se, že porovnávání 
„masových médií“ a „nových médií“ je v textu BP matoucí a zavádí tím BP mimo svůj zadaný rámec.

Není proto jasné, jak chce posluchačka posunout povědomí a „tápání“ učitelů (str.8)  svou BP, 
pokud nehledá příležitost už během textu a  neuvádí průběžně zařazené konkrétní příklady výtvarných 
činností pomocí „nových médií“, třeba i popiskem komentovanou reprodukcí  konkrétního díla. 
Prokázala by tím, že převzatým textům rozumí a nejen sama tvořivě pracuje, ale dokáže výtvarný 
problém, který poskytují „nová média“, žákům účinně sdělit.

Možnost se například nabízela už  na str. 9 uvedením některého autora futurismu, kinetismu, 
konstruktivismu. Tím by se alespoň konkrétněji prezentovala  umělecká díla i v možném posunu jako 
východiska k interakci a eventuelní parafrázi třeba právě „novým médiem“, tzn. hravou proměnou 
některým grafickým programem na PC.  Posluchačka by ve své PC práci nabídla učitelům i žákům v 
praxi pochopení „vstupu pohybu do výtvarného umění“. Už následné pouhé dva řádky na str. 11 o Z. 
Sýkorovi by mohly být podnětem k zařazení několika komentovaných reprodukcí jeho 
konstruktivistického díla k parafrázím a jistě i k možným proměnám Sýkorova díla žáky v některém 
grafickém programu na PC (Corelu Photo Paint či Malování).

Lze ocenit koncipovaný dotazník, z něhož vyplývá, že ve školní družině v současné době má 
možnost výtvarně pracovat na PC alespoň 40% žáků. Ostatní „nová média“ - kameru, fotoaparát 
podle tabulky na str. 39 nemají žáci k úměrné výtvarně zaměřené činnosti dispozici, pokud ano, 
využívá je pouze vychovatelka, eventuelně si další přístroje půjčí. Nabízí se dotaz, kolik dětí 
průměrně ve ŠD je, jak dlouho v ní tráví delší čas k práci a kolik těchto prostředků by splňovalo 
představu o jejich využití. Spíše než dlouhodobý „projekt ve ŠD“ by se v těchto provizoriích zatím 
nabízela spíše dobře koncipovaná krátká výtvarná řada, tvořivá erudice vychovatelky, její rychlé 
reakce na aktuální nabízené příležitosti, například reagující na projekt školy či interakci s výukovými 
školními programy v jednotlivých třídách, pomocí při zajímavém oživení učiva výtvarnými
aktivitami s jinými předměty v mezipředmětovém vztahu, především však spolupráce s učiteli výtv. 
výchovy na konkrétní škole.

V praktické části jsou v BP uváděny příklady, které popisují běžnou činnost s jednoduchými
méně výtvarnými východisky, tzn. s mechanickou výrobou (?!) květináčů, sázením  fazolí, výrobou 
(?!) masek. Pouhé pořizování snímků a snímání kamerou nelze považovat za  výtvarnou tvorbu s 
„novými médii“, na které se podílí více dětí. Opět citelně chybí vkládaná komentovaná obrazová 
orientační dokumentace v praktické části, pak by bylo možné i posoudit kombinovanou animaci 
modelovací hmoty a ploškovou animaci či upravované fotografie k tvorbě kalendáře. Lze proto 
očekávat, že bude výtvarná tvorba žáků s využitím „nových médi“ s porozuměním komentována při 
obhajobě.   
Doporučení k obhajobě:
- Vysvětlete a definujte „nová média“ jakožto prostředky k výtvarné tvorbě žáků. Uveďte konkrétní 
přehled možností, eventuelně námětovou mapu ve třech oblastech – Příroda, hmotná kultury, umění
- Uveďte umělecká díla, která byste použila k parafrázi grafickým programem na PC.
- Promyslete, jak budete při obhajobě prezentovat konkrétní ukázky z praktické části Vaší BP.
- Uveďte ve všech příkladech námětů výtvarných činností, kolik žáků se na práci s novými médii 
opravdu podílelo, jak byl pro ně definován výtvarný problém.
Návrh hodnocení před obhajobou v rozsahu: velmi dobře - dobře           ................................
V Praze 25. dubna 2011                                                                            Mgr. Karla Cikánová
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